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Kielce, dnia 5 lipca 2017 roku 

 

Skóra młodsza w godzinę - pierwsza w województwie świętokrzyskim platforma laserowa 
Harmony XL Pro. 

 
W Centrum Medycznym Plus Med dostępna jest platforma laserowa - Harmony XL Pro - 
pierwsza w Kielcach i całym województwie świętokrzyskim. Platforma obsługuje różne 
typy zaawansowanych technologii laserowych i 
zapewnia rozwiązanie większości problemów 
estetycznych i dermatologicznych. 

 
-  W odpowiedzi na rosnące potrzeby naszych pacjentów  
z zakresu medycyny estetycznej postanowiliśmy 
dostarczyć im jak najlepsze metody leczenia. Po analizie 
dostępnych na rynku rozwiązań, zdecydowaliśmy 
wyposażyć Centrum Medyczne Plus Med właśnie w 
Harmony XL Pro, wszechstronne narzędzie, które 
umożliwia łączenie różnych typów laserów i technologii 
podczas jednej procedury zabiegowej – podkreśla 
specjalista chirurgii naczyniowej lek.med. Paweł Bodzenta 
z CM PlusMed.  

Do najważniejszych zastosowań Harmony XL Pro należą: 
 

1. Redukcja zmarszczek, blizn, rozstępów 
2. Zmiany pigmentacyjne, usuwanie tatuaży 
3. Usuwanie przebarwień 
4. Redukcja płytkich i głębokich zmian naczyniowych 

na twarzy i nogach. 
5. Lifting skóry 
6. Epilacja 
7. Leczenie grzybicy paznokci 
8. Trądzik 
9. Łuszczyca i bielactwo 
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To wyjątkowo skuteczne i bezpieczne urządzenie, dzięki wymiennym głowicom, wykorzystuje 
działanie 3 różnych technologii: lasera, światła oraz ultradźwięków. 

 

- Mamy to szczęście, że współpracujemy z najlepszymi gabinetami i klinikami, rekomendując 
najlepsze rozwiązania technologiczne na rynku. Taka jest właśnie platforma Harmony XL 
PRO. To jedno z najbardziej wszechstronnych narzędzi w laseroterapii, które umożliwia 
pomoc w leczeniu wielu schorzeń u pacjentów, a dzięki zastosowaniu technik łączonych 
zapewnia większą skuteczność prowadzonych terapii – komentuje Małgorzata Śliwińska, 
Marketing Manager w ITP S.A., wyłącznego dystrybutora Alma Lasers w Polsce. 

 

W zależności od potrzeb, lekarz dobiera odpowiednią metodę leczenia: 

1. Harmony ClearLift – sposób na piękną i młodą skórę 

To najbardziej wszechstronny, z dostępnych na rynku, laserowy zabieg odmładzający.  Laser 
ClearLift działa na skórę właściwą mechanicznie, a nie jak większość laserów termicznie, co 
skraca czas rekonwalescencji. Uszkadzając skórę, tworzy kontrolowane ogniska zapalne, 
które inicjują proces gojenia i rozpoczynają przebudowę skóry. Rozpoczyna się  produkcja 
nowego kolagenu, dzięki czemu skóra staje się bardziej jędrna i napięta. 

Skóra młodsza w godzinę 

 Zabieg intensywny i skuteczny w przypadku trudnych do usunięcia niedoskonało-
ści skóry 

 Bezpieczny dla delikatnych obszarów zabiegowych:  twarz, szyja, dekolt 
 Dotarcie do wszystkich zmian pigmentacyjnych, także u osób o ciemnej karnacji 
 Brak okresu rekonwalescencji 
 Praktycznie bezbolesny - nie wymaga znieczulenia 
 Bezpieczny dla wszystkich fototypów skóry 
 Możliwy do wykonania o każdej porze roku 

Wskazania do zabiegów Harmony CleraLift: 

 Utrata jędrności skóry 
 Drobne i głębokie zmarszczki 
 Bruzdy 
 Przebarwienia, hiperpigmentacja 
 Blizny 
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2. Harmony Dye-VL - powierzchowne zmiany naczyniowe 

Harmony Dye-VL w skuteczny i bezpieczny sposób likwiduje zmiany nazywane „pajączkami”. 
Zabieg trwa krótko, a dzięki silnemu chłodzeniu kontaktowemu jest komfortowy dla 
pacjenta. 

Wskazania:  

 Likwidacja rumienia 
 Redukcja przebarwień 
 Zmiany naczyniowe – rumienie, pajączki, trądzik różowaty 
 Zmiany pigmentacyjne skóry 
 Rozległe zmiany naczyniowe  - naczyniaki płaskie, plamy typu port wine stain 
 Zmiany pigmentacyjne skóry 

Harmony Dye-VL skutecznie likwiduje przebarwienia emitując światło, które działa 
termicznie na komórki zawierające barwnik i niszczy je. Bezpośrednio po zabiegu 
przebarwienie ciemnieje, by ulec stopniowemu złuszczeniu. Oczekiwane rezultaty osiąga się 
po wykonaniu serii 4 do 6 powtórzeń w odstępie minimum 3 tygodni. Zabiegi nie są bolesne i 
nie wymagają okresu rekonwalescencji. 

3. Harmony ND-YAG - redukcja zmian naczyniowych na nogach i twarzy 

Widoczne pod skórą naczynka krwionośne, zwane „pajączkami”, stanowią dla wielu duży 
problem estetyczny. Laser Nd:YAG działając na hemoglobinę zamienia się w ciepło, które 
powoduje koagulację, miejscowy stan zapalny, a w konsekwencji zrośnięcie naczyń. Głowica 
emituje czerwoną plamkę światła, idealnie naprowadzającą lekarza na miejsce zabiegowe, co 
znacznie podnosi precyzję wykonywanej procedury.  
 

4. Harmony iPiXEL – laserowe odmładzanie skóry 

To bardzo skuteczny zabieg resurfacingu - odbudowy i odmładzania skóry. Urządzenie 
pozwala na wyraźną poprawę ogólnego kolorytu skóry oraz jej elastyczności i struktury. 
Oprócz tego zmniejsza powierzchowną pigmentację oraz wielkość porów. To doskonała 
alternatywa dla tradycyjnego resurfacingu skóry przy użyciu lasera ablacyjnego – dotąd 
stosowane metody polegały na usunięciu całej górnej warstwy skóry, co powodowało długie 
gojenie. Harmony iPixel tworzy jedynie mikroskopijne nakłucia skóry, nie naruszając tkanki 
otaczającej miejsce zabiegowe. Dzięki temu gojenie się i regeneracja naskórka następuje 
znaczenie szybciej. 
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5. SHR PRO - bezbolesna depilacja dla wszystkich fototypów skóry 

SHR PRO to potwierdzona klinicznie, najbezpieczniejsza metoda epilacji laserowej 
przeznaczona do wszystkich fototypów skóry. Super Hair Removal (SHR) polega na tzw. 
destrukcji termicznej czyli stopniowym ogrzewaniu skóry do temperatury, która powoduje 
uszkodzenie mieszków włosowych i jednocześnie zapobiega wtórnemu wzrostowi włosów.  

 

Seria zabiegów pozwala osiągnąć trwały i satysfakcjonujący efekt w przypadku dowolnych 
partii ciała, również tych wrażliwych i opalonych, bez ryzyka wystąpienia niepożądanych 
skutków w postaci wrastania włosków, reakcji alergicznych, blizn czy przebarwień. 

 

- Cieszę się, że teraz w Centrum Medycznym Plus Med będziemy mogli zaoferować naszym 
pacjentom tak szeroki zestaw zabiegów na skórę twarzy i całego ciała. Z  jeszcze większą 
precyzją będziemy zwalczać wszelkie niedoskonałości, dostosowując działanie lasera do 
potrzeb pacjentów. Zastosowanie tak nowoczesnego urządzenia przenosi nasze możliwości 
leczenia na zupełnie inny poziom – mówi lekarz medycyny estetycznej lek.med. Karolina 
Pazera. 

 
Centrum Medyczne Plus Med to specjalistyczny ośrodek chirurgii, specjalizujący się w zabiegach  
z zakresu chirurgii naczyniowej, chirurgii ogólnej, chirurgii plastycznej i medycyny estetycznej.  
Lekarze Centrum Medycznego Plus Med, jako pierwsi w województwie świętokrzyskim, rozpoczęli 
bezoperacyjne leczenie żylaków - laserem i parą wodną.  

 

Kontakt dla mediów: 

Anna Ryszkowska 
PR Manager 

T: + 48 666 224 131 
pr.plusmed@gmail.com 
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